
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

« 23 » січня 2018 року                              м. Біла Церква                                         № 54 

 

Про встановлення опіки над малолітнім 

Волинчуком Іллею Сергійовичем  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 17 січня 2018 року № 65 «Про доцільність встановлення 

опіки та призначення Шадури Світлани Петрівни опікуном над малолітнім Волинчуком 

Іллею Сергійовичем та відповідність його інтересам дитини» й рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради з даного питання (витяг із 

протоколу від 17 січня 2018 року № 1).  

Встановлено, що до служби у справах дітей із заявою про встановлення опіки над 

малолітнім племінником Волинчуком Іллею Сергійовичем, 08 квітня 2008 року народження, 

звернулася громадянка Шадура Світлана Петрівна, яка зареєстрована за адресою: м. Біла 

Церква, вул. Леваневського, буд., 58, кв. 55.  

Спроможність заявниці бути опікуном підтверджена  наданими нею документами, 

передбаченими вимогами чинного законодавства України.  Світлана Петрівна  перебуває на 

обліку потенційних опікунів, піклувальників у службі у справах дітей Білоцерківської 

міської ради згідно із висновком про можливість виконувати обов’язки опікуна, 

піклувальника від 20 квітня 2017 року за № 534.   

Малолітній Волинчук Ілля Сергійович, 08 квітня 2008 року народження (свідоцтво 

про народження серії 1-ТП № 068924, видане 16 квітня 2008 року виконкомом 

Словенчанської сільської ради Овруцького району Житомирської області, актовий запис про 

народження № 14), взятий 22 грудня 2017 року службою у справах дітей Овруцької районної 

державної адміністрації Житомирської області на первинний облік дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Батьки хлопчика Волинчук Сергій Петрович та Волинчук Марина Дмитрівна згідно з 

рішенням Овруцького районного суду Житомирської області від 06 грудня 2017 року справа 

№ 286/3229/17, позбавлені батьківських прав щодо малолітнього сина Волинчука Іллі 

Сергійовича, 08 квітня 2008 року народження. Згідно з розпорядженням голови Овруцької 

районної державної адміністрації Житомирської області від 26 грудня 2017 року № 352 «Про 

надання малолітньому Волинчуку І.С. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування» малолітній має відповідний статус. На підставі наказу  служби у справах дітей  

Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області № 135 від 22 грудня 2017 

року малолітній Волинчук Ілля Сергійович тимчасово влаштований у сім’ю заявниці. В ході 

обстеження службою у справах дітей Білоцерківської міської ради житлово-побутових умов 

сім’ї встановлено, що Шадурою Світланою Петрівною за адресою: м. Біла Церква, вул. 

Леваневського, буд., 58, кв. 55, в трикімнатній квартирі створені належні умови для 

проживання малолітнього племінника ( акт обстеження умов проживання, складений  19 

жовтня 2017 року).  
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Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього, відповідно до ст. 

ст. 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, ст. ст. 61, 62, 63, 67, 68, 74 Цивільного 

кодексу України, ст. 25 Закону України “Про охорону дитинства”, ст. ст. 11, 32 Закону 

України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування", делегованих повноважень, передбачених 

підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” та Порядку  провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866, виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

1. Встановити опіку над малолітнім Волинчуком Іллею Сергійовичем, 08 квітня 2008 

року народження.   

2. Призначити Шадуру Світлану Петрівну, 05 лютого 1979 року народження, 

опікуном над малолітнім Волинчуком Іллею Сергійовичем, 08 квітня 2008 року народження  

3. Зобов’язати опікуна Шадуру Світлану Петрівну: 

3.1. Всі дії щодо виїзду підопічного за кордон здійснювати за погодженням зі 

службою у справах дітей та в межах чинного законодавства України. 

3.2. Проводити медичне обстеження підопічних відповідно до чинного 

законодавства України. 

3.3. Щорічно, не пізніше 1 лютого, подавати до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та 

інтересів підопічного  

4. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради вжити заходів 

відповідно до чинного законодавства України щодо проведення медичного огляду 

малолітніх, здійснювати постійний медичний нагляд за дітьми та своєчасне лікування.  

5. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управлінню освіти і 

науки Білоцерківської міської ради, Білоцерківському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Київській області (за згодою) та Білоцерківському міському 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, щороку не пізніше 20 грудня подавати 

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради інформацію про стан утримання, 

навчання та виховання Волинчука Іллі Сергійовича, 08 квітня 2008 року народження, для 

підготовки службою у справах дітей Білоцерківської міської ради відповідного висновку. 

6. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

взяти сім’ю, в якій виховується дитина-сирота, під соціальний супровід, забезпечити оцінку 

потреб дитини та її сім’ї і протягом 10 днів надати пропозиції щодо формування 

індивідуального плану соціального захисту дитини, позбавленої батьківського піклування, 

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. 

7. Попередити опікуна про можливість звернення до Білоцерківського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для отримання соціальних послуг у 

випадку виникнення в родині складних життєвих обставин. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                           Г. Дикий 
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